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M A I N  T O P I C S  N E W S

Wyniki badania koniunktury branży leasingowej, zre-
alizowanego przez ZPL wśród osób odpowiedzialnych ze 
sprzedaż w firmach leasingowych, pokazują, że badane 
firmy w IV kwartale br. spodziewają się istotnego przy-
spieszenia aktywności sprzedażowej, stabilizacji jakości 
portfela leasingowego oraz stabilizacji zatrudnienia. 

Jednocześnie eksperci branży oczekują wyższego 
poziomu finansowania dla wszystkich głównych grup 
ruchomości: finansowania pojazdów lekkich, transportu 
ciężkiego oraz maszyn i urządzeń. W przypadku finan-
sowania nieruchomości badane firmy oczekują dalszej 
ujemnej dynamiki.

Aniflex na Cosmetic Business
W dniach 28–29 września br. w Warszawie firma 

Aniflex wzięła udział w targach Cosmetic Business 
Poland – pierwszej polskiej edycji targów B2B dla do-

Od lewej: Artur Filipczak, specjalista ds. handlowych;  
Justyna Kierzkowska-Grzyb, specjalista ds. marketingu;  
i Maciej Wojtaszek, współwłaściciel firmy Aniflex

 DOSTAWCY ROZWIĄZAŃ DO DRUKU TRANSAKCYJNEGO I KORESPONDENCJI MASOWEJ

Docufield Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Polska 114
60-401 Poznań
tel. 61 666 29 80
fax 61 666 29 50
info@docufield.com
www.docufield.com

Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem wyspecjalizowanym w techno-
logiach zarządzania korespondencją masową, dokumentem drukowanym 
oraz automatyką pocztową. Jako autoryzowany partner firm KERN (systemy 
kopertowania), HUNEKELER (pre- i post processing dla cyfrowych rolowych 
systemów drukujących) oraz NEOPOST (rozwiązania pocztowe) oferujemy 
innowacyjne rozwiązania. Filozofia naszego działania to właściwa diagnoza 
potrzeb klienta, wybór i wdrożenie optymalnego rozwiązania oraz pełna 
opieka serwisowa.

Asseco Data Systems SA
ul. Żwirki i Wigury 15
81-387 Gdynia
komunikacja.masowa@assecods.pl  
www.assecods.pl

Asseco Data Systems SA (Pion Komunikacji Masowej) specjalizuje się 
w dostarczaniu usług z zakresu obsługi komunikacji masowej klientów 
biznesowych z branż: energetycznej, telekomunikacyjnej, bankowej, finan-
sowej oraz wielu innych. Oferujemy specjalistyczne rozwiązania w zakresie 
dokumentów elektronicznych oraz tradycyjnych (wydruki kolorowe i czar-
no-białe, kopertowanie, personalizacja dokumentów i korespondencji), 
mailingi, bezpieczne archiwa elektroniczne i tradycyjne oraz wiele innych.

STRONG-PC 

ul. Czarnohucka
42-610 Tarnowskie Góry
tel. 32 450 05 12
32 450 05 99
biuro@kopertyfirmowe.com 

Firma STRONG-PC już od 14 lat zajmuje się wydrukami kopert firmowych. Druk 
wykonywany jest w technologii atramentowej MEMJET, co pozwala na zadruk 
adresu w każdym rodzaju urządzeń drukujących, takich jak: drukarki laserowe, 
żelowe, ledowe, atramentowe, kserokopiarki. Bez obaw wydrukujesz na nich 
adresy swoich klientów. Nasze maszyny pracują na oryginalnych materiałach, 
co zapewnia 100% satysfakcji naszych klientów.
Drukujemy wyłącznie na kopertach z paskiem samoklejącym renomowanej 
POLSKIEJ firmy NC KOPERTY. 
Wybór ten podyktowany jest wieloletnim doświadczeniem i próbami przepro-
wadzonymi na kopertach różnych producentów. Zapraszamy do skorzystania 
z naszej oferty.

Xerox Polska Sp. z o.o.

ul. Łopuszańska 95
02-457 Warszawa
tel. 022 878 78 00
fax 022 878 78 01
poligrafia@xerox.pl
www.xerox.com

Kompleksowe rozwiązania do druku korespondencji masowej (druk trans-
akcyjny, transpromocyjny oraz Direct Marketing), tj. Xerox Impika Compact 
/ Reference / Trivor 2400 / eVolution, Rialto 900, Brenva HD, Nuvera EA 
oraz FreeFlow VI Suite – pakiet oprogramowania zaprojektowany zgodnie 
z filozofią Xerox FreeFlow, której najważniejszą cechą jest całościowe po-
dejście do procesu produkcyjnego, począwszy od komunikacji z Klientami, 
poprzez oprogramowanie, kontroler druku, po obróbkę postpressową 
gotowych wydruków.
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stawców produktów i usług dla przemysłu kosmetyczne-
go. Oprócz stoiska, na którym prezentowała etykiety wy-
konane w dwóch technologiach druku: fleksograficznej 


